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Balanço do emprego formal em Agosto de 2017: 

Pelotas e Rio Grande 

 

 

O balanço do emprego formal em agosto de 2017 

Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do 

Trabalho (MTb), referente ao mês de agosto de 2017, ocorreram, em Pelotas, conforme a Tabela 1, 1.922 

admissões e 1.784 desligamentos, o que resultou em um saldo de 138 empregos formais celetistas. 

Observa-se, pois, uma taxa de variação de 0,22% em relação ao estoque do mês anterior. Esse 

desempenho foi melhor do que o de agosto de 2016, quando o saldo foi de -27 vínculos. Do mesmo 

modo, esse saldo também foi melhor que o do mês anterior (julho de 2017), quando 121 vínculos formais 

foram perdidos. 

Em Rio Grande, ocorreram 1.365 admissões e 1.214 desligamentos, resultando em um saldo 

de151 vínculos formais de emprego, o que corresponde a uma taxa de variação de 0,37% em relação ao 

estoque do mês anterior. Esse desempenho foi melhor que o de agosto de 2016, quando o saldo foi de -

70 vínculos formais de emprego e também bem melhor que o do mês anterior (julho de 2017), que 

apresentou saldo de 9 vínculos formais de emprego. 

 

A conjuntura no Estado e no país 

Comparando-se a conjuntura local com a conjuntura nacional e estadual, constata-se que agosto 

foi um mês com saldo positivo nos municípios de Pelotas e Rio Grande e no conjunto do país. Já no Rio 

Grande do Sul, o saldo apresentou desempenho negativo, com uma perda de 2.737 vínculos formais de 

emprego, o que corresponde a uma taxa de variação de -0,14%. No Brasil, o saldo positivo resultou na 

criação de 35.457 novos vínculos formais de emprego, um crescimento de 0,09% em relação ao estoque 

do mês anterior. 

 

O balanço do emprego formal no acumulado do ano 

Observa-se que no acumulado do ano, os municípios de Pelotas e Rio Grande e o Estado do Rio 

Grande do Sul apresentam saldos negativos, enquanto que no conjunto do país ocorre saldo positivo. 

Em Pelotas, observa-se uma perda de 917 vínculos formais de emprego e uma taxa de variação 

de -1,46%. Em Rio Grande, observa-se uma perda de 617 vínculos e uma taxa de variação de -1,48%. 

No Estado do Rio Grande do Sul, observa-se a perda de 1.562 vínculos e taxa de variação de -0,08%. 

No conjunto do país houve aumento de 163.417 vínculos, resultando numa taxa de variação de 0,43%. 

 

O balanço do emprego formal nos últimos doze meses 

Em Pelotas, constata-se que houve uma perda acumulada de 701 empregos formais celetistas em 

relação ao estoque de agosto de 2016, o que corresponde a uma taxa de variação de -1,12%. Em Rio 

Grande, a perda foi bem mais elevada, de 5.206 vínculos, correspondendo a uma taxa de variação de -

11,27%. No Estado do Rio Grande do Sul, houve uma perda de 25.733 vínculos formais, com uma taxa 

de variação de -1,26%. No Brasil, houve perda de 544.658 vínculos, resultando numa taxa de variação 

de -1,40%. 
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Nota metodológica: 

Os dados do CAGED referem-se apenas à movimentação dos empregos formais celetistas 

registrados, declarados pelos estabelecimentos ao Ministério do Trabalho (MTb), estando excluídos os 

empregos públicos estatutários e os empregos e ocupações informais. É importante sublinhar, ainda, que 

estes dados estão sujeitos a ajustes, tendo em vista as declarações realizadas fora do prazo regular. 

 

Tabela 1 e 2 - Movimentação do emprego formal celetista, admissões, desligamentos e saldo, 

Agosto de 2017, acumulado do ano e período de doze meses, Pelotas-RS. 

Tabela 1 – Pelotas-RS. 

IBGE Setor 
AGOSTO 2017 ACUMULADO NO ANO EM DOZE MESES 

Adm. Desl. Saldo Adm. Desl; Saldo Adm. Desl. Saldo 

1 - Extrativa mineral 1  -1  0  6  -8  -2  9  -16  -7  

2 - Indústria de transformação 153  -197  -44  1.851  -2.662  -811  4.663  -4.878  -215  

3 - Serviços Industr de Utilidade 
Pública 2  -8  -6  70  -90  -20  87  -116  -29  

4 - Construção Civil 163  -205  -42  1.372  -1.447  -75  1.898  -2.310  -412  

5 - Comércio 819  -650  169  5.468  -5.695  -227  8.376  -8.540  -164  

6 - Servicos 736  -683  53  6.280  -6.046  234  8.888  -8.829  59  

7 - Administração Pública 1  -1  0  7  -15  -8  17  -17  0  

8 - Agropecuária, extr vegetal, caça e 
pesca 47  -39  8  317  -325  -8  507  -440  67  

Total 
1.922  -1.784  138  15.371  

-
16.288  -917  24.445  -25.146  -701  

    

          

Tabela 2 – Rio Grande-RS. 
         

 

AGOSTO 2017 ACUMULADO NO ANO EM DOZE MESES 

Adm. Desl. Saldo Adm. Desl. Saldo Adm. Desl. Saldo 

1 - Extrativa mineral 1  -2  -1  24  -12  12  28  -53  -25  

2 - Indústria de transformação 355  -289  66  2.568  -2.319  249  3.495  -7.749  -4.254  

3 - Serviços Industr de Utilidade 
Pública 8  -13  -5  71  -103  -32  118  -140  -22  

4 - Construção Civil 76  -68  8  377  -516  -139  452  -628  -176  

5 – Comércio 356  -369  -13  2.740  -3.276  -536  4.573  -4.750  -177  

6 – Servicos 488  -428  60  3.840  -4.023  -183  5.485  -6.055  -570  

7 - Administração Pública 0  0  0  0  -7  -7  0  -10  -10  

8 - Agropecuária, extr vegetal, caça e 
pesca 81  -45  36  361  -342  19  538  -510  28  

Total 
1.365  -1.214  151  9.981  

-
10.598  -617  14.689  -19.895  -5.206  

Fonte: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), Ministério do Trabalho (MTb). 


